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§ 144   

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sven Stenson (M) och Claus Zaar (SD) utses att justera dagens protokoll 

måndagen den 1 oktober 2018, klockan 15.00 på kommunkontoret i 

Mörbylånga.  

_____ 
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§ 145   

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare utsänd kallelse med 

dagordning godkänns för sammanträdet med följande ändring och tillägg.  

 Ärende 6, Interpellationer och frågor, utgår.  

_____ 
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§ 146   

Godkännande av tillkännagivande 

Sammanfattning av ärendet 

Mötet har tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla och 

annonserats i våra tre lokaltidningar.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Tillkännagivandet av kommunfullmäktiges sammanträde godkänns.  

_____ 
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§ 147 Dnr 2018/000417 105 

Meddelanden och information  

Sammanfattning av ärendet 

Protokoll 

Kommunstyrelsens beslut §§ 162-191, 2018 anmäls. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut §§ 98-114, 2018 anmäls.   

Anteckningar 

Samordningsgruppen den 12 september 2018. 

Nästa sammanträde 

Nästa kommunfullmäktige är den 23 oktober 2018.  

_____ 
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§ 148 Dnr 2018/000699 311 

Svar på Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på 
södra Öland 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren vill 

att kommunen asfalterar grusvägar på södra Öland med hänvisning till att 

gruset kan orsaka skador på personer och bilar genom stenskott.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 16 april 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 29 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 175/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen endast kan 

svara för de kommunala gatorna och de enskilda vägar kommunen sköter 

och att man på dessa grusvägar bedömer att risken för stenskott vid 

körning inte är ett överhängande problem, dessutom är det inte 

ekonomiskt försvarsbart att belägga lågtrafikerade vägar. 

2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att kontakta förslagsställaren och 

meddela beslut.    

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Melvin Cederqvist, linda.lindblom@skola.morbylanga.se  

Teknisk affärsverksamhet 

 

 

mailto:linda.lindblom@skola.morbylanga.se
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§ 149 Dnr 2018/001227 292 

Anmälan av Medborgarförslag – Mörkläggningsrull-
gardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra 
skador 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att sätta upp 

mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 juli 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 42/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisbeth Delin, Baldersgatan 9, 386 92 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 150 Dnr 2018/001249 349 

Anmälan av Medborgarförslag - Ta tillvara regnvatten 
för bevattning och spolning av toaletter 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget föreslås att alla nyuppförda privatfastigheter i 

kommunen bör ta tillvara regnvatten för bevattning i trädgård och spolning 

av toaletter.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 43/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för 

beslut inom normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nilla Hedman-Lindqvist, Hjalles väg 3, 386 60 Mörbylånga 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 151 Dnr 2018/001290 312 

Anmälan av Medborgarförslag - Bygga en cykelväg 
mellan Skogsby och Station Linné 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs förslag om att en cykelväg byggs mellan 

Skogsby och Station Linné, Porten till alvaret, som en fortsättning på 

cykelleden mellan Färjestaden, Skogsby och alvaret.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 2 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums § 44/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Beredningen ska ske så att beslut kan fattas av kommunfullmäktige inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Lisa Tengö, Maskrosvägen 7, 386 31 Färjestaden 

Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr 2017/000337 214 

Antagande av detaljplan - Isgärde 4:4 m fl, Barnkolonin 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om planändring för fastigheterna Isgärde 4:4, 4:11, 4:29 och 4:34 

inkom den 11 december 2012 med avsikten att ändra ändamål från barn-

koloni till bostadsändamål och näringsverksamhet såsom pensionat/hotell. 

Planens syfte är att möjliggöra fritid- och kulturändamål i områdets 

nordvästra del samt bostadsändamål i den sydvästra delen med möjlighet för 

tillkommande bebyggelse. 

Vidare är syftet att säkerställa områdets kulturhistoriska värde och karaktär, 

samt säkra naturvärdena som finns i planområdets östra del. Syftet med 

detaljplanen är även att upphäva strandskyddet i planområdets västra del som 

återinträder med 100 meter vid planändring.   

Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och 

infartsförhållanden samt allmänhetens tillträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2017. 

Särskilt utlåtande, upprättad den 30 maj 2017. 

Planbeskrivning, upprättad den 13 maj 2014, senast reviderad den 21 januari 

2016, redaktionellt ändrad den 30 maj 2017. 

Plankarta med planbestämmelser, upprättad den 13 maj 2014, senast 

reviderad den 21 januari 2016. 

Beslut miljöbedömning, daterat den 31 oktober 2014. 

Miljö- och byggnadsnämndens § 35/2017 med förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens § 151/2017 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens § 140/2018 - Exploateringsavtal.  

Förslag till beslut på mötet 

Claus Zaar (SD) yrkar att avtal ska avvaktas eftersom miljööverdomstolen 

har ärendet och dess beslut påverkar indirekt planen.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Claus Zaars 

yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Särskilt utlåtandet över inkomna synpunkter, daterat den 30 maj 2017, 

godkänns som sin egen. 

2. Planförslaget upprättat den 13 maj 2014, senast reviderat den 21 januari 

2016, redaktionellt ändrat den 30 maj 2017 antas i enlighet med Plan- 

och bygglagen (PBL) 5 kap 27 §. 

Reservation  

Claus Zaar (SD), Olof Nilsson (SD), Eric Rosenlund (SD), Bertil Eriksson 

(SD) och Rolf Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Atina Enterprises AB, c/o Rothschild, Änghyddevägen 6, 181 31 Lidingö   
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§ 153 Dnr 2018/000579 730 

Utredning av fristående utförare av särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer att öka i 

kommunen. För närvarande finns tillräckligt med platser mer med ett ökande 

behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när 

behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att 

planera för utbyggnad av särskild boenden. Därför behöver kommunen redan 

nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, daterad den 10 april 2018. 

Utredning daterad den 26 juli 2018. 

Vård och omsorgsutskottets förslag till beslut den 16 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 173/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Carl Dahlin (M), med instämmande av Nina Åkesson Nylander (KD) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Anna-Kajsa Arnesson (C), med instämmande av Matilda Wärenfalk (S), 

yrkar på återremiss då ordentlig lokalförsörjningsplan saknas med innehåll 

såsom Hur många platser behövs?, Kan kommunen hantera?, På vilka orter?, 

Renoveringsbehov befintlig verksamhet?, Åldersfördelning per församling. 

Fullmäktige behöver ett helhetsgrepp.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet eller 

avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet om 

återremiss.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för återremiss.  

Nej-röst för den det ej vill.  
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Omröstningsresultat 

25 ja-röster, 19 nej-röster och 2 avstår.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärendet återremitteras för komplettering av ytterligare beslutsunderlag, 

bland annat lokalförsörjningsplan.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Mjuka sektorn 
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Votering nr 
 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)   X  

Eva Folkesdotter-Paradis (M)   X  

Ulrik Brandén (M) Lars Paradis (M)  X  

Agneta Stjärnlöf (M)   X  

Sven Stenson (M)   X  

Per Fredriksson (-) Hedy Johansson (M)  X  

Carl Dahlin (M)   X  

Thorbjörn Hagström (M) -- -- -- -- 

Kent Ingvarsson (M)   X  

Elisabeth Schröder (M)   X  

Günter Ruchatz (M) -- -- -- -- 

Gun Karlesand (M)   X  

Simon Sjöstedt (M) -- -- -- -- 

Ludvig Hasselbom (M)   X  

Lena Norlander (M)   X  

Pia Schröder (-)    X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X   

Hans Sabelström (C) Johan Sigvardsson (C) X   

Monika Löfvin-Rosen (C)  X   

Gerd Åstrand (C)  X   

Göran Backrot (C)  X   

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L)  X  

Nina Åkesson-Nylander (KD)   X  

Anne Wilks (MP)  X   

Bo Sjölin (MP)    X 



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
Paragraf     Votering nr  

153 
Sida 

2(2) 
 

 

Johan P Hammarstedt (MP)  X   

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X   

Henriette Koblanck (S)  X   

Matilda Wärenfalk (S)  X   

Bength Andersson (S)  X   

Bo Blad (S)  X   

Jerker Nilsson (S)  X   

Stig Salebäck (S) Tommy Eriksson (S) X   

Veronika Hildingsson (S)  X   

Bertil Johansson (S)  X   

Fredrik Jämtin (S)  X   

Kristina Sjöström (S)  X   

Ulf Magnusson (S) Håkan Lindqvist (S) X   

Kurt Arvidsson (S)  X   

Zandra Norén Olsson (S)  X   

Ella-Britt Andersson (S)  X   

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X   

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X   

Claus Zaar (SD)   X  

Birger Olsson (SD) Olof Nilsson (SD)  X  

Eric Rosenlund (SD)   X  

Bertil Eriksson (SD)   X  

Rolf Jönsson (SD)   X  

Kjell Magnusson (C)  X   

  25 19 2 
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§ 154 Dnr 2018/001096 041 

Omfördelningar inom investeringsbudget för VA 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för befintlig investeringsbudget för VA-verksamheten föreslår 

förvaltningen att en del omfördelningar görs.  

Beslutsunderlag 

Beslutad investeringsbudget för 2018. 

Tjänsteskrivelse daterad 2 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 176/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande omfördelningar i investeringsbudgeten för 2018, godkänns. 

Från  Till   Belopp 

VA-anslutningar och  VA-utbyggnad Strandskogen 8 000 000 kronor 

kommunens byar   

Segerstads reningsverk Degerhamns arv – ombyggnad 3 000 000 kronor 

Anslutning Saxnäs,  Etapp 4 Dörby  1 000 000 kronor 

Porkärr m.fl. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Teknisk affärsverksamhet 

Ekonomi och redovisning 
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§ 155 Dnr 2018/001139 049 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal 
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har hela sin låneskuld till Kommuninvest. För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 

lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, 

att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska 

ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 

förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.  

Mörbylånga kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 21 juli 1997 och 

har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 

september 2009. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från 

den dag då åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 

bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. Det är därför dags att 

förnya bekräftelsen om borgenförbindelsen för att den ska förlängas i 

ytterligare tio år.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Kommuninvest i Sverige AB. 

Tjänsteskrivelse daterad den 30 juli 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 177/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

21 juli 1997 (”Borgensförbindelsen”), vari Mörbylånga kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 

att Kommuninvest äger företräda Mörbylånga kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 

borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 

nuvarande och blivande borgenärer. 
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2. Mörbylånga kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Kommuninvest den 15 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 

borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Mörbylånga kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Kommuninvest den 15 december 2011, vari Mörbylånga kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller. 

4. Ann Willsund och Henrik Yngvesson utses för kommunens räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommuninvest, Box 124, 701 42 Örebro 

Advokatfirman Lindahl, att. Ida Karlsson, Box 143, 701 42 Örebro 

Ekonomi och redovisning 
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§ 156 Dnr 2018/000942 106 

Sydarkivera Ny förbundsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommun har antagits som medlem i kommunalförbundet 

Sydarkivera från och med den 1 januari 2019. För att kunna bli medlem i 

kommunalförbundet måste kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun anta 

den förbundsordning som gäller för kommunalförbundet.  

Den aktuella förbundsordningen antogs av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 

den 6 april 2018 i samband med att Mörbylånga kommun antogs som 

medlem.  

Kommunfullmäktige ska också besluta om de kostnader som medlemskapet 

för med sig.  

Beslutsunderlag 

Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Ekonomisk budget med verksamhetsmål 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 8 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 178/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera antas i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  

2. Kommunfullmäktige ska i ett särskilt beslut utse en ledamot och en 

ersättare till Sydarkiveras förbundsfullmäktige. 

3. Mörbylångas andel av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera 

godkänns för 2019 och enligt den ekonomiska planen för 2020-2021. 

4. Mörbylånga kommuns kostnader för medlemskapet i Sydarkivera tas 

från kommunstyrelsens befintliga budgetram.   

_____ 
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Expedieras till: 

Kommunalförbundet Sydarkivera, Värendsgatan 10, 342 30 Alvesta 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Ekonomi och redovisning 
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§ 157 Dnr 2018/000982 042 

Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 1, per den 
30 april 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Ölands kommunalförbund ska efter varje tertial redovisa utfallet och 

prognosen för verksamhetens måluppfyllelse och det ekonomiska utfallet. 

Detta ska återredovisas till kommunstyrelsen som en del i kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 1, daterad den 30 april 2018. 

Protokollsutdrag § 32, den 28 maj 2018, förbundsdirektionen Ölands 

kommunalförbund. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 20 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 179/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ölands kommunalförbunds delårsrapport per den 30 april 2018, 

godkänns.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ölands kommunalförbund 

Borgholms kommun 

Ekonomi och redovisning 
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§ 158   

Anmälan av ordförandes beslut om remitterade 
motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Anmäldes ordförandes beslut om remitterade motioner. Fyra motioner har 

remitterats till kommunstyrelsen för beredning. Två motioner har remitterats 

till miljö- och byggnadsnämnden för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion av Pia Schröder (-) - Hur ska dynga spridas och hur nära bostäder. 

(Dnr 2018/001340). 

Motion av Pia Schröder (-) - Vad händer vid en katastrofal olycka på 

Ölandsbron? (Dnr 2018/001343). 

Motion av Pia Schröder (-) - Nyanställda som erbjuds fasta tjänster ska ha 

minst gymnasiekompetens. (Dnr 2018/001375). 

Motion av Pia Schröder (-) - Bevara havsutsikten i Mörbylånga kommun. 

(Dnr 2018/001381). 

Motion av Pia Schröder (-) - Var finns beredskapen för en olycka på 

Ölandsbron (Dnr 2018/001396). 

Motion av Pia Schröder (-) - Arbetsinsatsens storlek hos arvoderade 

politiker. (Dnr 2018/001397).       

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anmälan av ordförandes beslut om remitterade motioner godkänns.  

_____ 

 

Ajournering 

Klockan 18.40-19.10 
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§ 159 Dnr 2018/000171 109 

Svar på Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en 
uppförandekod för förtroendevalda politiker i 
kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås att en uppförandekod för politikerna utarbetas. Vid 

behov ska en politiker kunna uppmanas att ta en så kallad time out under 

utredning.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 17 januari 2018. 

Etiska riktlinjer, antagna av kommunfullmäktige den 20 november 2000. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 2 augusti 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 180/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Pia Schröder (-) yrkar på återremiss för att utarbeta en ny uppförandekod för 

förtroendevalda och övrig personal i Mörbylånga kommun där hänsyn ska 

tas till etnicitet, ursprung, kön och religion, samt att kravet att 

kommunfullmäktiges delegat ska uteslutas ska tas bort.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller återremissyrkandet eller 

avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet om 

återremiss.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att etiska riktlinjer redan finns 

antagna av kommunfullmäktige och att det inte är praktiskt möjligt att 

införa ett system för att från kommunens sida uppmana förtroendevald 

att ta time out.     

_____ 
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Expedieras till: 

Pia Schröder 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 160 Dnr 2018/000199 026 

Svar på Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) om 
jämställdhet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen hänvisas till det övergripande nationella jämställdhetsmål som 

regering och riksdag har antagit och motionären erinrar om att jämställdhet 

ska vara en del i analys och utvecklingsarbete i alla verksamheter. Sedan 

1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå 

målet. I motionen yrkas mot den bakgrunden på att några konkreta åtgärder 

nu ska vidtas. Dessa åtgärder rör undertecknande av CEMR-deklarationen, 

deltagande i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk samt utveckla rutiner för 

könsuppdelad statistik.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 24 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 29 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 181/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Margaretha Lööf-Johanson (S) yrkar bifall till att motionens andra och tredje 

förslag till konkreta åtgärder ska bifallas. Förslaget om undertecknande av 

CEMR-deklarationen utgår.  

Henrik Yngvesson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna-Kajsa Arnesson (C) föreslår att mötet ajourneras innan beslut fattas.  

Beslutsgång 

Ordföranden hör om kommunfullmäktige bifaller förslaget om ajournering 

eller avslår detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget 

om ajournering.  

Ajournering 

Klockan 19.39-19.45 
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Beslutsgång 

Ordföranden förklarar överläggningarna avslutade och informerar att 

kommunstyrelsens förslag till beslut kommer att ställas mot Margaretha 

Lööf-Johansons yrkande vilket kommunfullmäktige godkänner.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Margaretha 

Lööf-Johansons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för den det ej vill.  

Omröstningsresultat 

20 ja-röster, 25 nej-röster och 1 avstår.  

Kommunfullmäktige har därmed bifallit Margaretha Lööf-Johansons 

yrkande.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mörbylånga kommun deltar i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk. 

2. Mörbylånga kommun utvecklar rutiner för att all individbaserad statistik 

som tas fram av kommunen ska vara könsuppdelad.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Margaretha Lööf-Johanson 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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Votering nr 
 

   

   

   

    

Ledamöter Ersättare Ja Nej Avstår 

Henrik Yngvesson (M)  X   

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X   

Ulrik Brandén (M) Lars Paradis (M) X   

Agneta Stjärnlöf (M)  X   

Sven Stenson (M)  X   

Per Fredriksson (-) Hedy Johansson (M) X   

Carl Dahlin (M)  X   

Thorbjörn Hagström (M) --    

Kent Ingvarsson (M)  X   

Elisabeth Schröder (M)  X   

Günter Ruchatz (M) --    

Gun Karlesand (M)  X   

Simon Sjöstedt (M) --    

Ludvig Hasselbom (M)  X   

Lena Norlander (M)  X   

Pia Schröder (-)    X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)   X  

Hans Sabelström (C) Johan Sigvardsson (C)  X  

Monika Löfvin-Rosen (C) Gunilla Karlsson (C)  X  

Gerd Åstrand (C)   X  

Göran Backrot (C)   X  

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X   

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X   

Anne Wilks (MP)   X  

Bo Sjölin (MP)  X   



Mörbylånga kommun 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
Paragraf     Votering nr  

160          
Sida 

2(2) 
 

 

Johan P Hammarstedt (MP)   X  

Margaretha Lööf-Johanson (S)   X  

Henriette Koblanck (S)   X  

Matilda Wärenfalk (S)   X  

Bength Andersson (S)   X  

Bo Blad (S)   X  

Jerker Nilsson (S)   X  

Stig Salebäck (S) Tommy Eriksson (S)  X  

Veronika Hildingsson (S)   X  

Bertil Johansson (S)   X  

Fredrik Jämtin (S)   X  

Kristina Sjöström (S)   X  

Ulf Magnusson (S) Håkan Lindqvist (S)  X  

Kurt Arvidsson (S)   X  

Zandra Norén Olsson (S)   X  

Ella-Britt Andersson (S)   X  

Elisabeth Cima Kvarneke (V)   X  

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V)  X  

Claus Zaar (SD)  X   

Birger Olsson (SD) Olof Nilsson (SD) X   

Eric Rosenlund (SD)  X   

Bertil Eriksson (SD)  X   

Rolf Jönsson (SD)  X   

Kjell Magnusson (C)   X  

  20 25 1 
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§ 161 Dnr 2018/000215 739 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja 
äldres banktjänster, digitalt i hemmet 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen framförs yrkandet att äldreomsorgen via ett biståndsbeslut ska 

kunna tillhandahålla servicen att bistå äldre med att utföra bankärenden från 

det egna hemmet via mobilt bredband.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 29 januari 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 30 januari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 6 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 182/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Henrik Yngvesson (M), med instämmande av Carl Dahlin (M), yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Elisabeth Cima 

Kvarnekes yrkande om bifall till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att yrkandet skulle förutsätta 

tillgång till personliga uppgifter om enskilda människors bankkonton, 

något som särskilt inom äldreomsorgen vore olämpligt av integritetsskäl.     

_____ 

 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke    
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§ 162 Dnr 2018/000393 310 

Svar på Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - 
Skyltar vid gång- och cykelvägen intill Telebacken i 
Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Åkesson Nylander har inkommit med en motion angående att gång- 

och cykelvägen längs med Grövlegatan i Färjestaden behöver stärkas upp 

med kompletterande skyltar ur trafiksäkerhetssynpunkt då parkerande 

besökare till Telebacken vintertid missar den heldragna linje som idag 

markerar gång- och cykelvägen.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 26 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 183/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen bifalls med hänvisning till att det finns ett behov att stärka upp 

skyltningen längs med Grövlegatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Nina Åkesson Nylander 

Teknisk affärsverksamhet 
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§ 163 Dnr 2018/000989 022 

Svar på Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - 
Projekt att införa sex timmars arbetsdag inom delar av 
äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att kommunfullmäktige bör besluta att genomföra ett 

treårigt projekt med sex timmars arbetsdag inom vissa delar av äldre-

omsorgen. Projektet föreslås i motionen att genomföras på ett särskilt boende 

och i ett hemtjänstdistrikt.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 18 juni 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterat den 19 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 12 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 185/2018 med förslag till beslut.  

Förslag till beslut på mötet 

Elisabeth Cima Kvarneke (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Elisabeth Cima 

Kvarnekes yrkande om bifall till motionen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till vård- och omsorgsverksamhetens 

handlingsplan för heltidsresan och verksamhetens mål att under 2020 nå 

upp till 100 % heltidsarbetande samt att det för närvarande inte är möjligt 

att klara de ekonomiska konsekvenserna av ett projekt för sex timmars 

arbetsdag.     

_____ 

Expedieras till: 

Elisabeth Cima Kvarneke   
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§ 164 Dnr 2018/001052 003 

Revidering av Brandskyddspolicy 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande brandskyddspolicy antogs av kommunfullmäktige den 

26 februari 2013. Förvaltningen har i samråd med Räddningstjänsten Öland, 

genomfört en aktualitetsprövning och funnit behov av vissa korrigeringar. 

Policydokumentet behöver också ändras något för att stämma med den nya 

politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Öland, Guide till Systematiskt brandskyddsarbete. 

Reviderad Brandskyddspolicy, daterad den 27 juni 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 27 juni 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 186/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Brandskyddspolicyn antas att gälla från den 1 januari 2019.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Samtliga nämnder och bolag 

Räddningstjänsten Öland 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 165 Dnr 2018/000353 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har haft som uppdrag att tillsammans med sitt 

slutbetänkande, också lämna förslag till reglemente för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen, daterat den 26 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 187/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för kommunstyrelsen antas att gälla från den 1 januari 2019.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 166 Dnr 2018/000354 003 

Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden, daterat den 15 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 188/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för kultur- och tillväxtnämnden antas att gälla från den 

1 januari 2019.      

_____ 
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Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 167 Dnr 2018/000355 003 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, daterat den 18 maj 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 189/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från den 

1 januari 2019.     

_____ 
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Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 168 Dnr 2018/000356 003 

Reglemente för socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018.  

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Reglemente för socialnämnden, daterat den 27 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 190/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för socialnämnden antas att gälla från den 1 januari 2019.   

_____ 
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Verksamhetsstöd - Kommunkansli  
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§ 169 Dnr 2018/000357 003 

Reglemente för utbildningsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktiges beredning för utvärdering och justering av den 

politiska organisationen har som en del i sitt arbete utarbetat förslag till 

reglementen för de nya nämnder som ska bilda den politiska organisationen 

under kommande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 24 juli 2018. 

Kommunledningsutskottets förslag till beslut den 22 augusti 2018. 

Reglemente för utbildningsnämnden, daterat den 28 augusti 2018. 

Kommunstyrelsens § 191/2018 med förslag till beslut.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för utbildningsnämnden antas att gälla från den 1 januari 

2019.     

_____ 
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Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
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§ 170 Dnr 2018/001182 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Bostad AB efter Stellan 
Ungerholm (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Pär Palmgren (M) som personlig ersättare för Kent Ingvarsson (M) i 

Mörbylånga Bostad AB till och med nästkommande ordinarie 

bolagsstämma.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pär Palmgren  

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Förtroendemannaregister 

Hemsidan  
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§ 171 Dnr 2018/001181 102 

Val av ersättare i Mörbylånga Fastighets AB efter 
Stellan Ungerholm (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Utse Pär Palmgren (M) som personlig ersättare för Kent Ingvarsson (M) i 

Mörbylånga Fastighets AB till och med nästkommande ordinarie 

bolagsstämma.     

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Pär Palmgren  

Mörbylånga Bostads AB 

Verksamhetsstöd – Personal och löner 

Förtroendemannaregister 

Hemsidan  
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§ 172 Dnr 2018/001369 102 

Val av ersättare i Ölands kommunalförbund efter Roger 
Hedh (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kurt Arvidsson (S) utses som personlig ersättare till Matilda Wärenfalk 

(S) i Ölands kommunalförbund till och med mandatperiodens utgång.   

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kurt Arvidsson 

Matilda Wärenfalk 

Ölands kommunalförbund 

Sekreteraren  

Förtroendemannaregister  
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§ 173   

Avslutning 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden begär ordet och gör en sammanfattning av mandatperioden som 

började med att ålderspresidenten kallade till möte i oktober 2014. Mycket 

har hänt, många beslut har tagits, friska diskussioner och det har bland annat 

diskuterats översiktsplan, utvecklingsfrågor, VA-plan, miljö, vattenbristen 

med vattendans vid fullmäktiges möte, högstadiet i Färjestaden, 

flyktingfrågan, frågor, interpellationer, motioner, medborgarförslag, fyra 

beredningar har genomförts, möte under rådande snöoväder - ett aktivt 

kommunfullmäktige!  

Ordföranden tackar alla ledamöter i kommunfullmäktige; ordinarie som 

ersättare och de som lämnat oss, kommunkansliet och övriga förvaltningar, 

samt presidiet i kommunfullmäktige för ett gott samarbete under 

mandatperioden. Stort tack till allesammans och fullmäktigeförsamlingen 

förklaras därmed avslutad.  

_____ 
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Ledamöter Ersättare Närvaro 

Henrik Yngvesson (M)  X 

Eva Folkesdotter-Paradis (M)  X 

Ulrik Brandén (M) Lars Paradis (M) X 

Agneta Stjärnlöf (M)  X 

Sven Stenson (M)  X 

Per Fredriksson (-) Hedy Johansson (M) X 

Carl Dahlin (M)  X 

Thorbjörn Hagström (M)  -- 

Kent Ingvarsson (M)  X 

Elisabeth Schröder (M)  X 

Günter Ruchatz (M)  -- 

Gun Karlesand (M)  X 

Simon Sjöstedt (M)  -- 

Ludvig Hasselbom (M)  X 

Lena Norlander (M)  X 

Pia Schröder (-)  X 

Anna-Kajsa Arnesson (C)  X 

Hans Sabelström (C) Johan Sigvardsson (C) X 

Monika Löfvin-Rosen (C) § 144-158 Gunilla Karlsson (C) § 159-173 X 

Gerd Åstrand (C)  X 

Göran Backrot (C)  X 

Kjell Magnusson (C)  X 

Berne Klysing (L) Sebastian Hallén (L) X 

Nina Åkesson-Nylander (KD)  X 

Anne Wilks (MP)  X 
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Bo Sjölin (MP)  X 

Johan P Hammarstedt (MP)  X 

Margaretha Lööf-Johanson (S)  X 

Henriette Koblanck (S)  X 

Matilda Wärenfalk (S)  X 

Bength Andersson (S)  X 

Bo Blad (S)  X 

Jerker Nilsson (S)  X 

Stig Salebäck (S) Tommy Eriksson (S) X 

Veronika Hildingsson (S)  X 

Bertil Johansson (S)  X 

Fredrik Jämtin (S)  X 

Kristina Sjöström (S)  X 

Ulf Magnusson (S) Håkan Lindqvist (S) X 

Kurt Arvidsson (S)  X 

Zandra Norén-Olsson (S)  X 

Ella-Britt Andersson (S)  X 

Elisabeth Cima Kvarneke (V)  X 

Ylva Bengtsson (V) StenOlof Söderlund (V) X 

Claus Zaar (SD)  X 

Birger Olsson (SD) Olof Nilsson (SD) X 

Eric Rosenlund (SD)  X 

Bertil Eriksson (SD)  X 

Rolf Jönsson (SD)  X 
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Ersättare Närvaro 

Fredrik Gustavsson (M) -- 

Anita Karlberg (M) -- 

Ove Karlesand (M) -- 

Lars Paradis (M) (X) 

Hedy Johansson (M) (X) 

  
Johan Sigvardsson (C) (X) 

Gunilla Karlsson (C) § 144-158 (X) 

Marcus Persson (C) -- 

  
Sebastian Hallén (L) (X) 

Maj-Britt Landin (L) -- 

  
Jeanette Lindh (KD) -- 

Jonathan Nylander (KD) -- 

  
Liselotte Wetterstrand-Waldenström (MP) -- 

Roger Nilsson (MP) -- 

  
MariAnne Johansson (S) -- 

Per-Allan Sjöman (S) -- 

Seita Riikonen (S) -- 

Tommy Eriksson (S) (X) 

Syed Arif Zaidi (S) -- 

Lars-Göran Abrahamsson (S) -- 

Håkan Lindqvist (S) (X) 

  
May-Anita Brevik (V) -- 

StenOlof Söderlund (V) (X) 

Olof Nilsson (SD)  (X) 
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